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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจัดสรรวงเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

............................................ 
   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จะด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) 
เพ่ือให้เป็นไปตาม กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีหน้าที่    
 ๑. บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ 
ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตาม กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารวงเงินแล้ วให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจให้
ข้าราชการที่เก่ียวข้องในสังกัดทราบ 
 ๒. ให้บริหารวงเงินในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต ๒๙ โดยค านึงถึง 
     ๒.๑ ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
     ๒.๒ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง) 
หรือการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
     ๒.๓ หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลัง แต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
 ๓. รายงานผลการด าเนินงาน ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ทราบ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จึงประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจัดสรร
วงเงินที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๖๙๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒  แจ้งซักซ้อมความเข้าใจ
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) 
ซ่ึงจัดสรรวงเงินให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่ เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของเงินเดือน
ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์ในการจัดสรรวงเงินส าหรับเล่ือนเงินเดือน 
๑. แบ่งกลุ่มและบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

/๑.๑ แบ่งกลุ่ม... 
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  ๑.๑ แบ่งกลุ่มเพ่ือบริหารวงเงินโดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
        ๑.๑.๑ กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย คศ. ๑ คศ. ๒ และ คศ. ๓  
        ๑.๑.๒ กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.๔ และ คศ.๕  
      ๑.๒ การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ตามข้อ ๑.๑ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ ให้แยกวงเงินการเลื่อน
เงินเดือนออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
         ๑.๒.๑ กลุ่มที่ ๑ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูสายผู้สอน 
         ๑.๒.๒ กลุ่มที่ ๒ รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวงเงินของแต่ละต าแหน่งก่อน 
หากวงเงินเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปให้ต าแหน่งอ่ืนได้ 

๒. จัดสรรวงเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
๒.๑ จัดสรรวงเงินให้สถานศึกษาในอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของเงินเดือนข้าราชการในสังกัดต าแหน่ง 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการสายงานการสอน ที่ มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒            
เพ่ือพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในครึ่งปีที่แล้วมา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ –  
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)  

๒.๒ จัดสรรวงเงินให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของเงินเดือนข้าราชการ    
ในสังกัดต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีตัว
อยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ในครึ่งปีที่แล้วมา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
  ๓. หากมีเงินเหลือจากการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามข้อ ๒ หรือหากได้รับจัดสรรวงเงินเพ่ิมเติมจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาจัดสรรวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ โดยค านึงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานจริง 
  ๓.๑ ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ระดับชาติ 
  ๓.๒ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล มีความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
  ๓.๓ หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลัง แต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
  ๓.๔ ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ 
  ๓.๕ ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ระดับชาติ 
  ๓.๖ ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา/ขนาดสถานศึกษา 

 เงื่อนไขในการบริหารวงเงินในการเล่ือนเงินเดือน 
 ๑. ข้าราชการที่รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย คศ. ๑ คศ. ๒ และ คศ. ๓ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน
เดียวกันหรือสถานศึกษาเดียวกัน และมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับเดียวกัน จะต้องได้รับ         
การพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันในวงงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์         
การจัดสรรวงเงินข้อ ๒ เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมเติมจากวงเงินที่เหลือตามหลักเกณฑ์        
การจัดสรรวงเงินข้อ ๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑.๑ ผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป   
     ๑.๒ ผู้ที่มีผลการประเมินดีมาก ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  
     ๑.๓ ผู้ที่มีผลการประเมินดี ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  
  ๑.๔ ผู้ที่มีผลการประเมินพอใช้ ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  
  ๑.๕ ผู้ที่มีผลการประเมินปรับปรุง ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

/๒. ข้าราชการ... 
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 ๒. ข้าราชการที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๔ – คศ.๕ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือสถานศึกษา
เดียวกัน และมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับเดียวกัน จะต้องได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนใน
อัตราร้อยละที่เท่ากันในวงงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินข้อ ๒ เว้นแต่จะได้รับ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมเติมจากวงเงินที่เหลือตามหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินข้อ ๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑.๑ ผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป   
     ๑.๒ ผูท้ี่มีผลการประเมินดีมาก ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  
     ๑.๓ ผู้ที่มีผลการประเมินดี ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  
  ๑.๔ ผู้ที่มีผลการประเมินพอใช้ ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  
  ๑.๕ ผู้ที่มีผลการประเมินปรับปรุง ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
 ๓. การก าหนดอัตราร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรเพียงสองต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

             
        (นายพิทยา  ไชยมงคล) 
                                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ 


